
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
8. oktober 2018, kl. 10.00    Sted: Tvedestrand videregående skole 
 
Tilstede 
Martine Nævestad (Medlem), Anastasia Lune (Medlem), Klara Svalheim (Medlem), Tore Andreassen 
(Medlem), Ferdinand Vanay (Medlem)  
 
Fravær 
Johanna Skrettingland (Medlem) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Enhetsleder Familiehuset) 

 
Saker 
 

 Valg av leder, nestleder og et nytt medlem 
Leder: Martine Nævestad 
Nestleder: Anastasia Lunde 
Nytt medlem: Kristin kontakter elevrådet på Lyngmyr skole for å avtale tidspunkt for valg. 
Hvis det passer blir Martine og Anastasia med på møtet med elevrådet. 
 

 Deltaker i Jarls ungdomsfond 
Anastasia Lunde, Martine Nævestad er vara 
 

 Saker som ungdomsrådet skal jobbe med/følge med på denne høsten og i skoleåret 
Ny barneskole  
Ny videregående skole 
Kan Tvedestrand kommune bli en miljøby?  
Ungdataundersøkelse 
 

 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2021 
 
Hva er viktig for ungdomsrådet?  
 
1. Ungdomsrådet ønsker å ha et særlig fokus på arbeidet med ny barneskole.  

Kristin skal videresende aktuelle dokumenter som skal til politisk behandling til 
medlemmene i ungdomsrådet. 
 

2. Datamaskiner på Lyngmyr skole.  
Ungdomsrådet mener at det må være mange nok datamaskiner: slik at alle elever på 
Lyngmyr skole skal kunne bruke datamaskiner hver gang de har/det er behov.  

  

 
 

Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



 

 Ny videregående skole 
Kristin skal avtale tid for befaring.  
 

 Eventuelt 
- Prosjektet «USNAKKA» i samarbeid med biblioteket 

Det er avtalt med Peter Svalheim i biblioteket at Anastasia/Martine og Klara skal være 
med på å informasjon til elever ved ungdomsskolen og videregående skole den 15. 
oktober.  
 

- Medvirkning for prosjektet E18 Dørdal-Grimstad 
Som forespurt på mail, informerer Kristin Simon Ludviksen – Arelaplanlegger i Ramboll 
om ungdomsrådet møter for høsten og hvem som er medlemmer i ungdomsrådet. 
 
 

- Avtale møtetider for høsten 2018 og møte med ordfører og rådmann iløpet av skoleåret  

Kristin inviterer til et møte i mars 2019. 

Neste møte: 5. november kl. 10 på Tvedestrand videregående skole. 
Deretter avtales møter ved behov. 

 

  
 
  
 


